
 

Aquapark Kolín  

O jarních prázdninách 13. 3. jsme se v počtu 24 dětí a 3 dospělých vydali vlakem již podruhé 

do Kolína do Aquaparku, kde na nás čekala trojskluzavka, tobogán, vířivka, parní kabina a 

vlnobití. Po dvouhodinovém dovádění se děti naobědvaly v jejich oblíbeném KFC a vyrazili 

jsme k vlakovému nádraží a vlakem opět domů. Výlet se vydařil i co se týká počasí, protože 

od vlakového nádraží k bazénu je to značná část cesty, která byla letos doprovázena 

sluníčkem. 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová 

 
 

Z fantazie na plátno  

Během jarních prázdnin byl každý den pro děti nachystaný program. Nemohla chybět ani 

tvorba animací pomocí techniky stop motion. Ve skupince se sešly děti, jak znalé animování, 

tak i děti, které neměli s animováním žádnou zkušenost. Společnými silami jsme zvládli 

vytvořit dvě animace. Téma bylo zajímavé a plné fantazie, a to „Co se děje v šuplíku“. Děti 

měly spoustu nápadů, užili jsme si legraci nejen při animování, ale i při dabování.  

 

Autor: Mgr. Alena Hušková 

Výlet do televize a rádia 

Ve čtvrtek o jarních prázdninách se uskutečnila již tradiční akce Výlet do televize a rádia, na 

kterou s námi vyrazilo celkem 17 dětí. Tento rok byl naším cílem Hradec Králové. Nejprve 

jsme se vydaly do regionální Východočeské televize V1. Děti měly možnost seznámit se s 

činností televize, dozvědět se něco o její historii, prohlídly si techniku, natáčecí studio, 

kostymérnu a dokonce měly možnost vyzkoušet si práci opravdového televizního moderátora 

- zkoušely moderovat ze čtecího zařízení. Další zastávka byla v Hradeckých novinách, aby 

děti poprvé v rámci tohoto výletu nakoukly i do redakcí, kde vychází Hradecký deník a různé 

časopisy. Dozvěděly jsme se, jak náročné je připravit noviny, které vychází každý den a co 

všechno předchází tomu, než se noviny dostanou do obchodů. Prohlídly jsme si společně 

prostory, měly jsme možnost vyzpovídat rozhlasové moderátory a některé z dětí měly 



možnost vyzkoušet si práci moderátora. Celý výlet jsme si užily, načerpaly nové poznatky, 

vyzkoušely si nové věci a budeme se těšit na další podobnou akci.  

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

 

Pojď si s námi hrát 

Na poslední den jarních prázdnin byla pro děti připravena akce plná deskových a 

společenských her. Akce byla vyvěšena pár dní před jarními prázdninami, a to z důvodu, že 

na pátek DDM Jednička nepřipravil žádnou akci a chtěli jsme i toto volné místo zaplnit 

zajímavým programem. Dětem byla představena spousta deskových her a ty si pak také 

vyzkoušely. Začaly jsme postřehovými hrami, pokračovaly ke hrám strategickým, party hrám, 

kooperativním hrám a vyzkoušely jsme si i něco z logiky. Některé hry hrály děti ve 

skupinkách dle jejich zájmu, některé jsme hrály společně. Děti tak získaly široké povědomí o 

hrách, s kterými se mohou na trhu setkat a u kterých mohou trávit svůj volný čas. Kromě 

spousty deskových her jsme si na akci zahrály i hry v tělocvičně, aby děti netrávily celý den 

jen v jedné místnosti. Akci považuji za povedenou, jen by mohlo být více dětí. I tak jsme si 

ale akci společně užily. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 



 

Předprojekce Juniorfilmu 

Ve dnech 21. – 22. března 2018 se konala v kině Svět tradiční Předprojekce Juniorfilmu. Ta je 

každoročně pořádána jako „malá ochutnávka“ z filmů přijatých do soutěže Juniorfilm – 

Memoriál Jiřího Beneše. Akce je určena žákům základních škol a studentům škol středních.  

Je škoda, že letošní návštěva nebyla velká. Zklamáním je neúčast středních škol, ale i dalších 

ZŠ ze Dvora Králové a okolí, ačkoli byly včas obeslány a projekce znovu připomenuta. 

Jedinými návštěvníky tak bylo osm tříd žáků ZŠ Schulzovy sady, celkem 169 dětí.  

 

Pro mladé diváky byla připravena velmi zajímavá kolekce tvořená 13 amatérskými snímky. 

Byly mezi nimi hrané i animované filmy, reportáže i hudební klip. Filmy nepostrádaly 

zajímavé nápady, mnohdy i humor. Určitě měly co říci mladým lidem, protože se zabývaly i 

současnými tématy, jako je třeba hraní her na počítačích nebo přílišné používání mobilních 

telefonů. 

Projekce měla mezi žáky úspěch, což se dalo vypozorovat z jejich reakcí po promítání i 

z častého potlesku během projekce. 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

Zlaté slunce a Junior film Dvůr Králové nad Labem  

Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem pořádá již pravidelně na jaře 

festival mladých amatérských tvůrců. Potěšující zprá- vou je, že díky animačnímu kroužku a 

příměstským táborům Animagie v DDM Jednička roste počet místních zástupců jak v dětské 

porotě, tak samotné soutěži. 

 

Již téměř čtvrtstoletí patří k festivalu 2 soutěže: Zlaté slunce královédvorské a Juniorfilm 

– memoriál Jiřího Beneše. Juniorfilm je unikátní v hodnocení hned dvěma porotami: 

odbornou a dětskou. A právě porotci měli i letos plné ruce práce – v  Juniorfilmu  se 

promítalo 63 filmů a v postupové soutěži Zlaté slunce královédvorské zhlédla porota 25 

snímků. 

Festival se stal mezinárodní díky účasti a také přítomnosti autorů ze Slovenska – z Košic. 

Soutěžní snímky však vznikly i na domácí půdě. V Juniorfilmu dokonce získal bronzové 

místo v kategorii kolektivu do 18 let snímek Pustý ost- rov, na kterém se podílely děti z 

letního příměstského tábora při DDM Jednička pod vedením Áji Huškové. 

 

V zemském kole celostátní soutěže Zlaté slunce královédvorské si také 3. místo odnesl 

snímek Kolotoč místních dětí z kroužku animační tvorby při DDM Jednička. Čestného uznání 

a postupu do celostátního kole se však dočkaly i další dva snímky z dvorské dílny: již výše 

zmíněný „Pustý ostrov” a také „Kouzelné vaření” – opět od dětí z animačního kroužku při 

DDM Jednička, který vedou Filip Pýcha a Jiří Beneš (přímý potomek Jiřího Beneše). 

Filmový festival začal již v týdnu před akcí, kdy se pro veřejnost, zejména žáky základních a 

středních škol, promítala v kině Svět malá „ochutnávka“ produkce mladých amatérských 

filmařů přihlášených do soutěže  Juniorfilm.  Pro děti z mateřských škol bylo v rámci 

festivalu opět v pátek dopoledne zdarma promítáno oblíbené pásmo animovaných pohádek. 

Všechny soutěžní filmy mohla veřejnost zhlédnout zdarma v době konání samotného 

festivalu. 

 



Součástí festivalu byly besedy, diskuze s odborníky z oblasti kinematografie a velmi 

povedený workshop na téma naklíčování, který proběhl v sále kina Svět. 

 

Patronem festivalu byl opět Tomáš Magnusek, kterému pomáhali v porotě takoví 

profesionálové jako Bedřich Ludvík či Milan Šebesta. Festival má vždy i svého hosta – letos 

jím byl David Balda, mladý progresivní režisér a kameraman, jehož první film Pomsta byl 

vysílán 3. dubna 2018 v České televizi a jeho nejnovější film dokonce v celoplošné distribuci 

v rámci multiplexů. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky 

a Královéhradeckého kraje a ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. 

Autor: Ing. Kateřina Sekyrková  

 

 

Barevné Velikonoce 

Na Barevné Velikonoce o velikonočních prázdninách 29.3.  letos přišlo 17 dětí, z toho 3 kluci. 

Po seznámení jsme se vrhli na barvení vajíček, kde si děti mohly obarvit vajíčko na různé 

barvy, dozdobit voskem, ubrouskovou metodou, lakem na nehty, kávou či barevnou rýží. Jako 

další si děti nabarvily barevný proužkovaný podklad pro zajíčka, kterému vyrobily bambulku 

na zadeček. Vlna se jim trochu motala, ale dokázali jsme si s tím poradit. Poslední věc, kterou 

si odnesly domů, byla ovečka z polystyrenové koule napíchaná bílými kvítky a dolepeným 

obličejem. Mezi vyráběním se děti mohly vyblbnut v tělocvičně při různých pohybových 

hrách.  

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  



 

 

Velikonoční bowling 

I v letošním roce jsme se rozhodli zpříjemnit si Velikonoční čas posledním turnajem v 

bowlingu. Všichni nedočkavci se sešli ve čtvrtek 29. března před budovou Sportwordu ve 

Dvoře Králové nad Labem. Na turnaji si zahrálo celkem 18 dětí. Hrálo se na 3 drahách a do 

konečných výsledků byly započítány 2 celé hry. Dobrá nálada a sportovní výkony všech 

soutěžících přispěly k příjemně strávenému dopoledni. Po zásluze byli hráči za svoje výkony 

odměněni sladkou odměnu. Ti nejlepší z každé kategorie si odnesli diplom a cenu, absolutní 

vítěz i pohár. Tím se stal letos Jaromír Řeháček. 

Autor: Bc. Veronika Málková 

Jarní vejšlápek 

Ve čtvrtek 29. března 2018 se konal v pořadí již 17. Jarní vejšlápek – turistický pochod pro 

děti a rodiče s dětmi. Protože cesty a stezičky v podharťském lese nabízejí mnohé varianty 

trasy, byla i ta letošní odlišná od loňské. Samozřejmě na ní nechybělo občerstvení. K pořádání 

Vejšlápku přizvala tentokrát Jednička Lesy České republiky. Václav Lokvenc se svým synem 

připravil zajímavou kontrolu, kde představil zejména lesnickou práci. Škoda, že pro nemoc V. 

Šebkové odpadla kontrola, která měla být věnovaná včelaření. 

 

Letošní pochod byl ve znamení pěkného počasí. Organizátoři možná očekávali trochu větší 

účast, ale 56 lidí nebylo úplným zklamáním. Kromě běžné veřejnosti se i tentokrát na trasu 

vypravila skupina dětí z Ozdravovny Království. Mnozí účastníci využili ohně připraveného 

v cíli a opekli si buřty.  

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 


